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MUL027 : Video Editor for Digital Media by PowerPoint 
                  การตดัตอ่ท าคลปิวดิโีอแบบงา่ยๆ ส าหรบังาน Digital Media ดว้ย PowerPoint 

 
หลกัการและเหตผุล : 

หลักสูตร Video Editor for Digital Media by PowerPoint การตัดต่อท าคลิปวิดีโอแบบง่ายๆ ส าหรับงาน 

Digital Media ดว้ย PowerPoint โดยหลักสตูรนี้จะเนน้ ความสามารถของโปรแกรม PowerPoint ทีส่ามารถใชเ้ครือ่งมอื
ง่ายๆของ PowerPoint น ามาสือ่คลปิวดิโีอ สือ่มัลตมิเีดยี และน ารูปภาพ กราฟิกต่างๆ และไฟลม์ัลตมิเีดยี อย่าง วดิโีอ

และเสยีง มาใชป้ระกอบการออกแบบสือ่ประสัมพันธ ์ในรูปแบบของคลปิวดิโีอสัน้ ๆ โดยใช ้PowerPoint มาชว่ยในการ
สรา้งสรรคผ์ลงาน  และยังสามารถใชเ้ครือ่งมอืในการจัดการตกแต่ง และตัดต่อไฟลว์ดิโีอแบบง่ายๆ ไม่ซับซอ้น โดยไม่

ตอ้งใชโ้ปรแกรมตัดวดิโีอใหยุ้่งยากและปวดหัวกับการใชเ้ครือ่งมอื อย่าง After Effect เลย เนื่องจาก PowerPoint เวอร์

ชั่นใหม่ๆ ไดพ้ัฒนาเครือ่งมอื ในการจัดการไฟลว์ดิโีอ และเสยีง เพือ่ใชส้รา้ง Digital Media ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้ 

 
โดยหลักสตูรนี้จะเนน้ ตัง้แต ่การวาง Story Board วางแผนในการท าคลปิวดิโีอสัน้ๆ การสรา้ง Intro ของวดิโีอ, 

การท า Title Video, การใส ่Sub Title ประกอบคลปิวดิโีอ, การบันทกึเสยีงบรรยาย และการใสเ่สยีงเพลงประกอบ และ

การตัดตอ่ไฟลว์ดิโีอ แบบง่ายๆ ไดอ้กี และ Record Video ผา่น PowerPoint ได ้ อกีทัง้ยังสามารถ สรา้งสรรคอ์ย่างการ
ท าสื่อการสอน คลปิการสอนออนไลน์ หรือ การสัมมนาออนไลน์ หรืออบรมออนไลน์ โดยการใส่ภาพของผูบ้รรยาย

ประกอบในคลปิวดิโีอไดอ้กี เพือ่ใชใ้นงานประชาสัมพันธข์่าวสาร ขอ้มูลต่างๆ ในรูปแบบของสือ่มัลตมิเีดยี สือ่ออนไลน์ 
และโซเซยีลตา่งๆ เพือ่สือ่สารส าหรับภายในองคแ์ละนอกองคก์ร โดยสามารถสรา้งสรรคไ์ดโ้ดยผ่านโปรแกรมง่ายๆ อยา่ง 

Microsoft PowerPoint โดยการน าเครื่องมือง่ายๆ จาก PowerPoint มาใหส้รา้งสรรค์งานผลงาน โดยผูเ้รียนไม่
จ าเป็นตอ้งมีพื้นฐานไดโ้ปรแกรมตัดต่อวดิีโอมาแต่อย่างใด  และจะไดรู้จ้ักแนวทางและทฤษฎีในการสรา้งสรรค์งาน

มัลตมิเีดยีไดอ้ยา่งง่ายทีส่ดุ 

 
วตัถปุระสงค ์: 

1. ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับความรู ้และสามารถ ของ PowerPoint น ามาใชกั้บงานตัดตอ่วดิโีอและงานมัลตมิเีดยี
ไดอ้ยา่งง่ายดายและมปีระสทิธภิาพ 

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถตัดตอ่คลปิวดิโีอสัน้ๆ ส าหรับใชใ้นงานประชาสมัพันธข์่าวสาร ขอ้มลูตา่งๆ 

ในรูปแบบของสือ่มัลตมิเีดยี สือ่ออนไลน ์และโซเซยีลตา่งๆ 

3. ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดน้ าความสารมารถของ PowerPoint ไปประยุกตใ์ชง้านไดจ้รงิ  

 
หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั : 

1.  ผูท้ีต่ัดต่อคลปิวดิโีอ อยา่งง่ายๆ โดยใชเ้ครือ่งมอืของ PowerPoint 
2.  ผูท้ีส่นใจงานตัดต่อวดิโีอและ งานมัลตมิเีดยี เพือ่ใชเ้ผยแพร่ในโลกดจิทัิล และสือ่ออนไลน ์ 

3.  ผูท้ีต่อ้งการน าเทคนคิต่างๆ มาประยุกต ์สรา้งสรรคผ์ลงาน ใหม่ๆ  ขึน้มา 

 
ความรูพ้ ืน้ฐาน : 

1. มพีืน้ฐานความรู ้การใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอร ์เบือ้งตน้  
2. มพีืน้ฐานความรู ้การใชง้าน Microsoft Office เบือ้งตน้  

 

เนือ้หาการอบรม : 

Lesson 1 แนะน าความรูค้วามเขา้ใจในงานตดัตอ่วดิโีอ และงานดจิทิลัมเีดยี 

• แนะน า ประเภทของภาพ และ วดิโีอ เสยีงต่างๆ ทีน่ ามาใชกั้บ Digital Media 

• แนะน าแนวคดิและความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับงานออกแบบ  และแนวทางการน าเสนองานผา่นโซเชยีล 

หรอืเผยแพร่ผา่นโลกออนไลน์ 

• แนะน าแหลง่ Download ภาพสวยๆ ฟร ีมากกวา่ 10,000 ภาพ เพือ่ท า Content คณุภาพ 

• แนะน าแหลง่ Download Video Footage, Sound Effect ฟร ี

• แนวคดิการเลอืกใช ้Font (Type Face) แบบมอือาชพี ลงตัว 

• แนะน าแหลง่ Download Font คณุภาพแบบมอือาชพี และวธิกีารลง Font 

• แนวคดิการจัดองคป์ระกอบ จัดเลยเ์อาท ์เพือ่สรา้งงาน สวยๆ แบบมอือาชพี 

• วแินวคดิการก าหนดขนาด ใน Social Media ต่างๆ ใหค้มชัด Support ทกุ Social Media 

• ท าความเขา้ใจเกีย่วกับงานดา้น Composition โดยศกึษาจากตัวอย่างชิน้งาน 

• การเตรยีมไฟลท์ีจ่ะน ามาใชใ้นงาน 
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Lesson 2 เสรมิผลงาน โดยการตกแตง่ดว้ยรปูภาพและกราฟิกสวยๆ ดว้ยเครือ่งมอืของ PowerPoint 

•   การท างานกับขอ้ความ เชน่  การใชข้อ้ความ Title และ Sub Title 

•   การท างานกับ รูปภาพ และรูปวาด กราฟิก ตา่งๆ  

•   การใชเ้ครือ่งมอืในการตกแต่งรูปภาพ 

•   การใชค้ าสัง่  Remove background  ตัดเอาพืน้หลังออก 

•   การแกปั้ญหาสขีองภาพ ท าใหภ้าพคมชดัและสดขึน้ 

•   การวาดรูปทรงตา่งๆ , และรูปรงอสิระ  และการประยุกตว์าดกราฟิก 

•   เทคนคิการใชภ้าพสญัลักษณ์ Icon และสเีพือ่เพิม่ความน่าสนใจ 
 

Lesson 3  เทคนคิเกีย่วกบัการจดัการไฟลว์ดิโีอ และไฟลม์ลัตมิเีดยีอืน่ๆ 

•  การแทรกไฟลว์ดิโีอ, การแทรกไฟลว์ดิโีอจาก YouTube 

•  การปรับแตง่วดิโีอ (การเปลีย่นส,ี การครอปตัดบางสว่น)  

•  การเปลีย่นรูปรงของวดิโีอ เพือ่วดิโีอเลน่อยูใ่นรูปทรงตา่งๆ 

•  การตัดตอ่ Trim วดิโีอ   

•  การสรา้งปุ่ มในการคอนโทรลวดิโีอ 

•  การ Add Bookmark ใหกั้บไฟล ์Video เพือ่ สรา้งจุดในการเลน่ของ Effect 

•  เทคนคิการ Present วดิโีอ 

•  การแทรกไฟลเ์สยีงส าหรับประกอบ 

•  การใชค้ าสัง่ในการ Record Video 

•  การใสเ่สยีงบรรยาย ประกอบ 

•  การใชเ้ครือ่งมอืในการ ภาพยเ์สยีงบรรยาย หรอืบันทกึเสยีง 

•  การใชเ้ครือ่งมอืเสรมิ ในการน าภาพผูบ้รรยายเขา้มาประกอบ 

•  การประยกุต ์ตัดต่อคลปิวดิโีอ โดยม ีTitle , Subtitle, Footage, Ending Video 
 

Lesson 4 การเพิม่ลูกเลน่การเคลือ่นไหว Effect & Animation 

•   ใสลู่กเลน่ดว้ย Animations และเอฟเฟ็กตต์่างๆ เพือ่ใหง้าน Digital Media น่าสนใจมากขึน้ 

•   ลักษณะของลกูเลน่หรอื Effects ทีค่วรทราบ 

•   การก าหนดลูกเลน่ระหว่างเปลีย่นแผน่สไลด ์(Slide transition) 

•   การก าหนด Animation ส าหรับวัตถบุนสไลด ์(Custom Animation) 

•   การก าหนดเสยีงประกอบใหกั้บลกูเลน่ 

•   การสรา้งปุ่ มค าสัง่ส าหรับเลน่ Effects (Triggers) 

•   การก าหนดให ้Effect เลน่อัตโนมัต ิหรอืตัง้เวลาในการเลน่ Effect 
 

Lesson 5  การ Export งานส าหรบัน าไปเผยแพรใ่นสือ่ตา่งๆ ท ัง้ในโลกดจิทิลั และโลกออนไลน ์ 

• การบันทกึงาน PowerPoint เป็น ไฟล ์รูปภาพ  .jpg .png .gif เพือ่เผยแพร่ใน โลกโซเซยีล และโลก

ออนไลน ์อาทเิชน่ Website, IG, Facebook Page, Line  

• การบันทกึงานในรูปแบบของไฟลว์ดิโีอ  .wmv , mp4  เพือ่เผยแพร่ใน โลกโซเซยีล อยา่ง Website , 
YouTube และ Platform ตา่งๆ 

• การก าหนดขนาดและคณุภาพของไฟล ์Video 

• การน าเสนองานนอกสถานที ่(Package for CD)  และ Package to Folder 

• เทคนคิการฝัง Font ไปกับไฟล ์Presentation เพือ่แกปั้ญหาเมือ่น าไฟลไ์ป เปิดไฟลเ์ครือ่งอืน่  

• การน าเสนอบนอนิเทอรเ์น็ต 

 
วทิยากร : อาจารยจ์ริาวลัย ์ เพ็งกุล 

 

 

• วทิยากรรับเชญิประจ าสถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 
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จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 1 วัน (6 ชัว่โมง) 
 

ก าหนดการอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 

คา่ลงทะเบยีนอบรม:  
 

ราคาปกต ิ ราคาออนไลน์ 

3,800 บาท 3,500 บาท 

 

** ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้ 

** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 
 

สถานทีฝึ่กอบรม:  
สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  

เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) ชัน้ 6 
ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  

 

หมายเหต:ุ ในชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส COVID 19 เพือ่ลดการท ากจิกรรมทีม่กีารรวมตัวกัน  

ทีอ่าจจะเกดิความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ได ้สถาบันฯ จะมกีารปรับรูปแบบการอบรมเป็น "อบรมออนไลน์" 
 

รปูแบบการเรยีนออนไลน ์

1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join) 
    เพือ่ประสทิธภิาพในการเรยีน ควรใช ้Internet ทีม่คีวามเสถยีร (ไมแ่นะน าใหใ้ช ้Internet ผา่นมอืถอื) 

2. ลงโปรแกรม Anydesk หรอื Teamviewer ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่น  
    (ส าหรับหลักสตูรฝีกปฏบัิตทิีผู่เ้ขา้อบรมจะตอ้งใชว้ธิกีาร Remote เพือ่มาใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องสถาบันฯ 

    หรอื กรณีทีว่ทิยากรตอ้ง Remote ไปทีเ่ครือ่งผูอ้บรม และ Share File ทีใ่ชใ้นการอบรม) 
3. ส าหรับหลักสตูรฝึกปฏบัิต ิขอแนะน าผูเ้ขา้อบรมเตรยีมหนา้จอ 2 หนา้จอ เพือ่แยกการใชง้าน  

    คอื หนา้จอส าหรับ Zoom พรอ้มหนา้จอส าหรับปฏบัิตหิรอื remote  ซึง่อาจจะเป็นหนา้จอคอมพวิเตอรทั์ง้ 2 เครือ่ง  

    หรอื หนา้จอเครือ่งคอมฯ เพือ่ใชใ้นการ remote  และ หนา้จอโทรศัพทม์อืถอื/แทปเล็ท เพือ่ใชกั้บ zoom 
4. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหว่างวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 

5. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  
6. จัดสง่วุฒบัิตรภายหลังจบการอบรม       

 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  

 

https://zoom.us/join
mailto:training@nstda.or.th

